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Kod Ši šypsena neisvirstų dantų griežimu ir pykčio grimą- Carteris ir Izraelio ministras pirmininkas Menachemas Be
są. IŠ kairės: Egipto prez. Anwar Sadatas, JAV prez. Jimmy gjnas.

SULAUŽYTAS ARABU FRONTAS: 
EGIPTAS SUSITARI SU IZRAELIU

Prez. Carteris, Egipto prez. Sadatas ir Izraelio premjeras 
Beginąs, aklinoi užsidarė Camp David vasarvietėje, posė
džiavo 13 dienų, kol rugsėjo 17 d. buvo su pasitenkinimu 
paskelbta, kad Egipto ir Izraelio galvos sutinka pagaliau 
pasirašyti taikos sutartį.

Svarbiausi Camp David susitarimo punktai tokie:

1. Taikos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 
3 mėnesius;

2. Izraelio okupuotose srityse - Jordano kairiajame kran
te ir Gazos juostoje Izraelio kariuomenė tebus paliekama 
tik kai kuriose vietovėse. Toj srity bus įvedama savivalda 
ir po 5 metų sprendžiama jos tolimesnė ateitis;

3. Izraelis, pasirašius taikos sutarti, po 3-9 mėnesių pra
deda išvesti savo kariuomenę iš jo okupuoto 1967 m. Sina
jaus pusiasalio. Ta operacija baigiama per 3 metus, o ten 
esantieji Izraelio aerodromai pavedami Egiptui kontroliuoti.

4. Okupuotose srityse Izraelis nebekuria naujų gyvenvie
čių.

Kad pasitarimai Camp Davide davė tokių vaisiu — dide
lis nuopelnas prez. Carteriui, kurio prestižas jau buvo pra
dėjęs smarkiai smukti.

Pralaužus arabu frontą, toji skyle bus plečiama. Prez. 
Carteris, pirmadienį specialiai sušauktame bendrame sena
to ir atstovų rūmų posėdyje tarp kitko pranešė, kad valsty
bės sekretorius Vance išvyko Saudi Arabijon ir Jordanan ir 
stengsis gauti tų valstybių pritarimų Egipto-lzraelio susi
tarimui.

Izraely žmonės šoka gatvėse, sužinoję apie Begino-Sa- 
dato susitarimų. Arabų kraštuose tačiau jaučiasi suglumi
mas. Sadato politikos griežti priešininkai - Sirija, Alžerijo, 
Libija ir Pietų Jemenas - susirenka Damaske ir tarsis, ką 
daryti.

Pikčiausiai tai reagavo Maskva, apkaltinusi Sadatą arabų 
reikalų “išdavimu”, o visus tris - “sąmokslu prieš taiką“. 
Maskvą apėmė apmaudas, nes ko gero Artimuose Rytuose 
pagaliau įsiviešpataus taika, iš kurios ji bus išjungta.

KAS NUŽUDĖ BULGARU DISIDENTĄ?

ŽSceots

PABĖGO LATVIS 
KAGĖBISTAS

Latvis Imants Lesinskis,
48 m., dirbęs Jungtinėse 
Tautose vertėju ir kortu tar
navęs sovietų slaptojoj poli
cijoj (KGB) majoru, paprašė 
JAV politinės globos sau, 
savo žmonai ir dukteriai.

LAIŠKANEŠIAI
NESTREIKUOS

Nepatvirtinus paštininkų
ir administracijos atstovu su- . . >sitarimo sutarties pratęsimo 
reikalu, buvo nutarta byla 
perduoti arbitrui, kuriuo pa
kviestas Harvardo prof. Ja
mes Healy. Jis jau paskelbė 
savo sprendimų, kuris pašti
ninkams kiek palankesnis 
negu tas, kuris buvo anks
čiau šalių sutartas, bet eili
nių paštininkų atmestas. Dvi 
unijos dar duos nariams bal
suoti, ar priimti arbitro spren
dimą. Spėjama, kad jis bus 
patvirtintas.

Paštininkai per 3 metus 
gaus 19.5% algos pakėlimą 
ir dar specialu gyvenimo pa
brangimo priedų. Be to, tar
nautojai apsaugoti nuo atlei
dimo, automatizuojant pašti
ninkų darbų. Tačiau ateity 
priimtieji tų teisę igyja tik 
po 5 metų ištarnavimo.

Londone mirė bulgarų disidentas Georgiį Markov, prieš 6 
metus išsprukęs iš Bulgarijos. Londone jis buvo radijo ko
mentatorius, bendradarbiavo ir “Laisvosios Europos“ radi
juje. Aišku, jo siunčiama į Bulgariją informacija negalėjo 
patikti Bulgarijos slaptajai policijai.

Jo mirtis - kaip iš kokio James Bond nuotykio.

Markovui grįžtant iš stoties, nepažįstamas žmogus jam 
lietsargio galu įdūrė i šlaunį. Pirma jis nejuto jokio skaus
mo, bet netyukus [durtoji vieta pradėjo tinti. Markovas atsi
gulė ligoninėn ir kitų diena mirė nuo užnuodijimo.

Yra pagrindo spėti, jog tai Bulgarijos slaptosios polici
jos darbas. Iki Šiol jau žinomi net 3 panašūs įvykiai .

Lenkijos vyskupai stipriai 
pasmerkė cenzūrą

Praeitą sekmadienį visose Lenkijos bažnyčiose buvo 
skaitomas vyskupų raštas, kuriame labai smarkiai kaltina
ma vyriausybė dėl žiaurios cenzūros, reikalaujama transliuo
ti per radiją ir televizijų religines programas ir raginami ti
kintieji klausytis Vatikano radijo.

Jame kalbama ir apie persekiojimus tų, kurie drįsta viešai 
pareikšti ne tokią nuomonę, kokia režimui patiktų.

Katalikiškų laikraščių, teleidžiama 3 ir tik 190,000 egz., 
o reikėtų milijono. Katekizmo teleista spausdinti 30,000 
egz., tik po vienų 26 vaikams.

Lenkijoje Katalikų Bažnyčia tiek yra stipri, kad ji ir 
šiandien naudojasi daug didesne laisve negu Lietuvoje.

• Federalinė vaistų prekybos priežiūros administracija už
draudė American Home Products bendrovei skelbti, kad jos 
gominamas Anacin vaistas gelbsti nuo nervų įtampos, nuo
vargio ir depresijos, nes tais atvejais jis nieko nepadeda, 
išskyrus tik golimų galvos skausmo nuėmimų ar palengvini
mų.

BET KAI KURIE 

MOKYTOJAI NEDIRBA

Daug kur mokytoju strei
kai jau pasibaigė, bet 9 val
stijose kai kuriose vietovėse 
tebestreikuojama, todėl Šim
tai tūkstančių mokinių.nega
li mokyklų lankyti.

Praeitą šeštadienį apie 
1,000 Connecticut valstijos 
mokytojų susirinko į Bridge- 
portą protestuoti dėl 135 
streikuojančių mokytoją įka
linimo.

Grėsė mokytojų streikas ir 
Bostone, bet jo išvengta, 
nors unijos vadovai jo norė
jo.

SUNKUS ŽEMES
DREBĖJIMAS IRANE

Iranas gyvena sunkios po
litinės krizės metų, o štai 
rugsėjo 16 d. jį ištiko kita 
didelė nelaimė: pietryčiuose 
400 mylių nuo sostinės Te
herano smarkiai drebėjo že
mė. Tabas ir Ferdous mįes- 
tai visiškai sunaikinti. Žmo
nių auku jau skaičiuojama 
daugiau kaip 11,000.

Toj pačioj srity žemė dre
bėjo ir 1968 m. Tada žuvo 
12,000 žmonių.



36/2

n;-- ..- -==gĮ==agssaE=a
Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

SOVIETINIO KALINIO SUTUOKTUVĖS

Balys Gajauskas šių metų balandžio 14 d. buvo nuteis
tas 10 metų sunkaus režimo stovyklos ir 5 metus tremties. 
Jau prieš Įkalinamas Gajauskas buvo susižiedavęs, todėl 
tuoktis teko bandyti kalėjime.

Nors sužadėtinei buvo pranešta, kad santuoka bus regis
truota liepos 27 d., bet kai ji tą dieną nuvyko Į stovyklą, 
kur Gajauskas buvo uždarytas, sargai pareiškė, kad ji ne
galės su juo pasimatyti. Matyt, pagal esamų tvarką, kali
niui teleidžiamas per metus vienas pasimatymas, o Gajaus
ką jau buvo aplankiusi motina, todėl sužadėtinei teks lauk
ti bent iki sekančių metų.

Tik dideliu sužadėtinės užsispyrimu visgi kitą dieną bu
vo atvestas Gajauskas ir per 15 minučių atliktos santuokos 
apeigos. Neleido jaunavedžiams nei viens kitą pasveikin
ti, nei atsisveikinti.

Gajauskienė nenurimo. Ji prisimušė prie paties stovyklos 
viršininko ir šiaip taip kitą dieną iškaulijo leidimą pasima
tyti 2 valandom. Pokalbio metu vyrą ir žmona skyrė 2.5 me
tro tarpas, kalbėti turėjo rusiškai, du sargybiniai atidžiai 
sekė pokalbj. Laikui pasibaigus, Gajauskai negalėjo at
sisveikindami net vienas antro rankos paspausti.

Gajauskienė buvo atvežusi ir maisto, bet negalėjo jo vy
rui palikti. Mat, kalinys per metus tegali gauti 5 kilogra
mus. 0 tiefcr^ajauskas jau buvo gavės iŠ motinos.

Tokiu žinių apie Gajauską yra suteikęs “Draugas".

Iš kitur sužinojome, kad Gajauskas vedė Irena Dumbry- 
te ir kad ji į Mordovijos stovyklą nuvykusi kartu su kun. 
Zdebskiu, kuris būtų atlikęs katalikiškas santuokos apei
gas, bet tai nebuvo leista.

Neseniai iš Latvijos Vakarus pasiekęs laisvės kovoto
jas Viktors Kalninšas prisimena Gajauską iš tų laiku, kada 
abu buvo uždaryti Mordovijos stovykloje nr. 11. Gajauskas 
tada buvo nuteistas 25 metams. Kalninšą žavi Gajausko 
geležinė valia, drąsa, sugebėjimas išlikti, jo Įsitikinimų 
pastovumas ir pasišventimas savo idėjai. Jis pergyveno 
Stalino ir Chruščiovą, pergyvens ir Brežnevą, sako Kal
ninšas.

JAUNIMO KONGRESE 

120 ATSTOVŲ

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PLJS) šaukiamas 
ketvirtasis Jaunimo kongre
sas Įvyks 1979 m. liepos 
11—29 dienomis D. Britani
joje ir Vokietijoje. Jame iš 
viso bus 120 atstovų. Ats
kirais kraštais jie šitaip pa
skirstyti: Australija - 10, 
Argentina — 7, Brazilija — 9 
D. Britanija — 6, JAV — 40. 
Kanada — 20, Kolumbija — 4 
Prancūzija - 3. Švedija - 3.
Urugvajus — 3, Venecuelo — 
4 ir Vokietija — 11.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

REKLAMAI

Didelė statybos medžiagų 
ir chemikalų bendrovė Martin 
Marietta, Bethesda, Mo., vie
nam savo skelbimui panau
dojo lietuviškas vestuves, 
tuo pačiu primindama apie 
Lietuvos okupaciją ir kad 
lietuviškos vestuvės yra sy
kiu ir laisvės demonstraci
ja, kaip tą pareiškęs jauno
sios tėvelis Henrikas Idze- 
lis. Spalvota, didžiulė ves

tuvių nuotrauka su tekstu bu
vo idėta rugpiučio mėn. “The 
New Yorker” ir “Newsweek” 
žurnaluose.

Lietuvos gen. konsulas A- 
nicetas Simutis paraše ben
drovei padėkos laišką, į ku
rį pastaroji atsiliepė, kad 
jai buvo malonu patirti, jog 
savo skelbimu ji taikliai už
kabino jautrią stygą.

LIETUVOS ŽYDAI IZRAELY

Pasirodo, kad iš Lietuvos į Izraeli atvažiavę žydai turi 
savo organizaciją — Lietuvos žydų sąjungą, kuri leidžia 
savo mėnesini biuleteni. “Tėviškės Žiburiai**, gavę vienų 
jo numeri, paskelbė gana idomiu žinių apie buvusius Lie
tuvos žydus.

Minėtos s-gos pirmininkas esąs agronomas Jokūbas 0- 
leiskis. Nerašoma, kiek s-ga turi narių ir ar visi Lietuvos 
žydai jai priklauso, bet skelbiama, kad Tel Avive pernai 
lapkričio 24 d. į žuvusių tautiečių minėjimą susirinko apie 
4,000, kad pernai iš Lietuvos imigravusių į s-ga įsirašė 
per 300.

Minėtame biuleteny tarp kitko rašoma: “Su pasididžiavi
mu konstatuojame, kad Lietuvos imigrantų eilėse Vienoje 
nėra iškritėliu. Jie neieško savo laimės kituose kraštuose. 
Visi jie atvyksta Izraelin statyti savo krašto ir jame įsi
kurti

Lietuvos žydų s-ga rūpinasi padėti ateiviams Įsikurti.
Ji turi paskolų fondą, iš kurio pernai išduota 920,000 sva
rų. Paskola duodamo dviem metam. Be to, pernai išdalinta 
pašalpų 15,000 svarą suma. Sąjunga, Londono Baltijos žy
du padedamo, pasiuntė virš 1,000 siuntinių į Sovietų S-ga 
Lietuvos žydams ir lietuviams, gelbėjusiems žydus nacių 
okupacijos metais.

Sąjunga duoda ir stipendijas mokslus einančiam jauni
mui. Jų pernai išmokėta 104,500 svarų.

Lėšas Lietuvos žydų paramai sudeda žydų organizaci jos 
JAV ir Kanadoje, kur didmiesčiuose yra sukurtos žydų drau
gijos. Biuletenis betgi nusiskundžia, kad, pvz.. Los Ange
les žydų pagalba paskutiniuoju laiku labai susilpnėjusi, o 
Chicagos Žydų draugija visai nesidominti Lietuvos žydų 
s-gos Izraelyje veikla ir nepalaikanti jokio ryšio.

S-gos kultūrinė veikla reiškiasi daugiausia sueigomis 
savame klube ir knygių leidimu. Per pastaruosius dvejus 
metus išleistos dvi knygos: ‘Haim Yellin — geto kovotojas 
ir rašytojas’’ ir Meir Yellin “Kraujas ir ginklai". Abu vei
kalai parašyti jidiš kalba ir vaizduoja Kauno getą.

Sąjungos iniciatyva spausdinamas plačios apimties net 
keturių dalių veikalas - “Lietuvos žydai”. Trys dalys jau 
išspausdintos.

PASTATYKIME PAMINKLUS TAUTOS DIDIESIEMS*
Tau-CZetč,

STAMBIOS AUKOS 

TAUTOS FONDUI

į J tu prarydami *ki>itl Stepono Kairio
Vi Kipro Bielinio paminklų *tatymui piniginį, aukų.

Paminklai bu* pa*tatyti *ių metų rudenų Lietuvių Tautlnė*e 
Kapinėje, Chicagoje, Vi atidaryti per Memorial Vau 7979 metai*.

Pro^.Steponui Kairiui paminklą *uprcjektavc arch.Alberta* 
Kereli* Vi inž. Broniu* Ma*ioka*, o Kiprui Bieliniu! parink
ta* gilio* atmintie* arch. Jono Kovo projekto*. Paminklų i*- 
dė*tymų atliko arch.. Bronė Luk*taitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvo* lai*vė* auUrai, St.Kairy*
Vi K.Sielini* *tojo i lai*vė* kovą Vi Val*tybė* kūrybo* dar
bų. Ū užėju* Lietuvo* nelaimėm* okupacijų metu, juodu dVibc 
reziztencijoje Vi VLlKe.

Kreipiame* ų 'vi*u* tautiečiu* pri*idėti *avo auka prie Jiem* 
paminklų pa*tatymc. Iki *iol *urinkta tik pu*ė reikalingų lė- 
-iy, todėl Jū*ų pagalba aukomi* yra Labai reikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS DR.JONAS VALAITIS
Vajau* Komiteto pirmininką* Vykdomojo komiteto pVimininka*

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI
RYS & K. BIELINIS MEMORIAL 
FUND.

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 
SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, IUL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!

Petras Šimkus iš N. Ze
landijos paaukojo 2,019.40 
dol., Tautos Fondo atstovy
be Australijoje per A. Kra- 
milių - 1,696.20 dol., Bridge 
porto, Ct., lietuvių organiza
cijos per Alf. Trainį - 151.50 
dol., Tomas Sereika iš Los 
Angeles, Leokadija Černiau
skienė iš Santa Monicos ir 
A. ir A. Beresnevičiai iš 
Websterio, N.Y., po 100 dol.

KAIP PRIEŠ 75 METUS,

TAIP IR ŠIANDIEN

“Darbininkų judėjimas yra 
tarptautiskas, nes galutiniai 
darbininkų luomos siekimai 
yra vienoki visoje pasaulė- 
je, ir pasiekti anuos gali tik 
visu šalių darbininkams ei
nant iš vieno. Bet kiekviena 
tauta turi ne tik savo ypatin
gą ekonomišką būdą, bet ir 
savo ypatingą kultūrą, dva
sišką būdą, istoriška^praei
tį, tradicijas ir kalbą, kurias

guodoja ir brangina proleta
riatas, kaipo atskira tautos 
luomą, ir darbininkų judėji
mas turi taikintis prie visų 
šitų sąlygų. Kovodama prieš 
kiekvieną prispaudimą, dar
bininkų luomą kovoja taip 
pat prieš prispaudimą vienos 
tautos prieš kitą ir turi rei
kalauti dėl savo tautos pil
nos tautiškos laisvės, kuri 
jai taip pot yra reikalinga.

Lietuva yra po ypatingu 
svetimos valdžios jungu, ku
ris trukdo kultūriška mūsų 
tautos ugi. Lietuvos darbi

ninkai ne tik yra skriaudžia
mi lygiai su visos Maskoli- 
jos darbininkais, bet yra 
spaudžiami kaip lietuviai, 
kuriems maskoliai nori už
mesti savo tautystę, minda
mi po kojų visas mūsų tau
tiškas ir žmoniškas tiesas. 
Darbininkų luomą turi gintis 
nuo jungo, kuris baisiai truk
do jų išsilaisvinimą, turi ko
voti už pilną tautiška^ lietuvių 
laisvę.

UŽ tat Lietuvių Soc—De
mokratu Partija, kovodama

už abelną liaudies laisvę, 
kovoja už tautišką lietuviu 
laisvę, kurią duos mums de
mokratiška Lietuvos respu
blika?’

... “Tai Lietuvių Socialde
mokratų Partijos pareiga rū
pintis, idant kuo plačiausios 
minios suprastų dabartinio 
surėdymo neteisybes, aiš
kiai matytų maskolių vald
žios engimą ir pažintų, ko
kiu būdu jos gali iškovoti 
sau laisvę, žmoniška būvi ir 
tiesas.

Supratęs gi savo luomos 
reikalus ir politišką padėji
mą, proletariatas turės stoti 
Į kovą su savo priešais, tu
rės sutverti galybe, kuri, a- 
tėius sukilimo valandai, mo
kėtų su ginklu pareikalauti 
atlyginimo savo skriaudų ir 
nusikratytų svetimos vald
žios jungu".
... “Raštai, spausdinti slap
tai nuo maskolių valdžios, 
duoda mums galingą įranki; 
reikia tik rūpintis, kad jų 
nestokotų ir kad spausdin
tas žodis plačiai sklistų po •/ •»žmones .
(Iš Lietuvių Socialdemokratų 
Dortijos konferencijos 1903 m. 
Vilniuje nutarimų)
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Prenumerata metams 10 dol,, pusei metų - 6 dol. 

Atskiras numeris - 25 centai

Adresas: 636 E. Broadv\ay, So. Boston MA 02127

Tel. 617 - 268 - 3071

I.ithuanian Weekly (būt for two vveeks in August)

published sinee hebruary 9, 1905

Second class postage paid at Boston, Massachusetts

0 VIS DELIO ESAMA 
IR PRAGIEDRULIU

Nenuostabu, kad dažnai musų patriotines galvas užtemdo 
juodas nusiminimo šešėlis. Tiesiog neviltis. Antai, mūsų 
vaikai ir vaikaičiai, net žaisdami Žalgirio mūšį, šūkauja ir 
keikiasi angliškai. Dar palyginamai jauni Virbalio stotyje 
gimę jų tėvai taip pat tarp savęs uturiuoja ir dolerius skai
čiuoja angliškai. Musų atsivežtinėse tautinėse šventėse — 
vien baltutėlių galvų rinktinė, tarsi jau pernokusių kopūstų 
darželis. Mūsų pagraudenantieji prakalbininkai ražydamiesi 
šaukiasi į pagalbų karalių Mindaugų, didžiuosius ir mažuo
sius kunigaikščius su šventuoju Kazimieru imtinai, pridė
dami dar dr. J. K. Valiūnų, dr. K. Bobelį ir kan. V. Zaka
rauskų, seneliai jau net ašaroja, o jaunimas - čia pat už 
durų ragauja tiesiai iš skardinių Millerio alų. ar skalauja 
savo gerkles jokiu vandenėliu neatmieštomis viskėmis...

Na, o taip norėtume visi choru džiaugtis, visi choru verk
ti, visi išnešti iš scenos prakalbininkus ant iškeltų rankų, 
visi rėkti: Valio, pirmyn ir nė žingsnio atgal!

Bet, deja, taip nėra. Tad, regis, kas dar gali iš ledo ga
balo įskelti kokią nors optimizmo kibirkštį?

O vis dėlto dar esama ir pragiedrulių.

Va, spaudoje skaitome ateitininkų ir skautų veiklos ir jų 
stovyklų aprašymus, ir jie kupini lietuviškų interesų, jau
natviškų polėkių ir daug gaivios vilties rytojaus dienai. 
Vadinasi, čia pat už mus skiriančių krūmų dar vyksta kaž
koks kitas ir šviesesnis gyvenimas, ir jo garsai Jiudi ja, kad 
dar ne visi yra mirę. 0 atsigrįžtame į Santaros—Šviesos su
važiavimą Tabor formoje — ir vėl dar nėra pagrindo is siel
varto laužyti rankas prie lietuviškos išeivijos grabo. Juk 
tai dar gausus mūsų rinktinių viduriniojo amžiaus ir jaunų
jų intelektualu seimas, kuriame gyvai svarstomos mūsų kul
tūrinės ir politinės problemos, kedenamos naujos idėjos, 
ieškoma originalių sprendimų, dalijamasi patyrimu ir me
no kūrybos vertybėmis. Juk tai irgi lietuviškos širdies ir 
minties tvirtai plakantis pulsas. Ir dar ne paskutinis ir ne 
vienintelis jo plazdenimas!

Pagaliau, va, ir musų artumoje — Bostone. Jeigu pramo
giniai renginiai ir šeimyniniai baliai rodo tautinę gyvybę, 
tai negalėtume ir čia skųstis. Bet prisiminę Kultūros klu
bų, Kultūrinius subatvakarius, koncertus ar ir paskutinę 
Tautos šventės popietę su beveik tik vyresniosios kartos 
publika, gal ir turėtume pagrindo susirūpinę krūptelti: o kur
gi tas mūsų pašlovintasis jaunimas ar bent vidurinioji kar
ta, ta vadinamoji mūsų lietuvybės ateitis, kad jos čia pat 
nematome?

O palaukite! Bandykime ir čia pasiraminti. Juk už mūsų 
avilio sienos dar irgi girdėti kažkokie jauni balsai ir kaž
kokios neįprastos veiklos bruzdėjimas! Pavyzdžiui, kad ir 
tą patį minėtos Tautos šventės vakarų reikėjo jums apsi
lankyti Bostono Etnografinio ansamblio repeticijoje ir bū
tumėte nustebę. Tai ansamblis, kurį patsai čionykštis lie
tuviškas jaunimas susiorganizavo, patsai jam vadovauja, 
patsai savanoriškai jame įgyvendino kūrybinio darbo disci
plinų ir patsai savo tvarinį gaivina savo jaunu talentu ir en
tuziazmu.

Toksai Etnografinis ansamblis mūsų išeivijoje yra tikra 
naujovė. Jo dainininkai ir vaidintojai nė nepretenduoja į 
jokios operos solistus ar dramos aktorius. Jie tik nuošir
džiai dalyvauja lietuviškose liaudies vestuvėse ir mums 
reprezentuoja tokį autentiškų liaudies menų, kaip iš senka
pių iškastieji rankų darbo senovinių mergelių žalvario pa
puošalai, žirgų kamanų blizgučiai, kardų rankenos ir išmar
ginti moliniai pienpuodžiai. Ir tarsi viskas vyktų kokiame 
senoviškame žemaičių “nume”. Taigi šitiems mūsų jaunuo
liams telieka tik linkėti didžiausio publikos dėmesio Chi
cagoje ir kitose gyvenvietėse.

Na, ar tai nėra tie Šviesūs pragiedruliai, prieš amžinai 
užtemstant vyresniosios kartos akims. Ir tai dar ne vienin
teliai.

SOVIETIŠKASIS HUMORAS

Politinė satyra ir humoras, sklindantis dainų ir anekdo
tų forma, visada yra pavojingas diktatūrinių režimų termi
tas, kuris palengva pagraužia ir valdančiųjų klikų autorite
tą, ir net pačios sistemos pagrindus. Totalitarinėse sant
varkose politinė satyra geriausiai klesti ir dėl to, kad tai 
yra dažniausiai vienintelis būdas išsakyti opozicijos nuo
monę. Tai prispaustųjų pogrindinis ginklas, kuris gali būti 
lygiai aštrus, kaip kardo ašmenys, ir kaip yla skaudžiai 
smingantis ii politinių figūrų minkštimų.

Politinė satyra ypač gausiai klesti Sovietų Sąjungoje, ir 
jos smaigalys nukreiptas prieš komunistų šventųjį Leninų. 
Nemaža tokios sovietinės “kūrybos” mums pateikia 
Smith savo knygoje “The Russians”. Štai keletas atpasa
kotų pavyzdžių:

• Kadangi viskas, kas tiktai gera, Sovietų Sąjungoje pro
pagandos priskiriama Lenino malonei, esu, viskas įgyta tik 
Lenino dėka, tad galima išgirsti ir tokį žmonių “atsidūsė
jimą":

“Žiema atėjo ir praėjo, ir sugrįžo vėl vasara. Ačiū tau, 
Leninai, už visa tą malonę!”

Naujai vedusių komunistų porai reklamos siūloma net trim 
asmenims miegoti skirta plati lova su šūkiu:

“Tebūnie Leninas visada su jumis!”
*•žmonės juokiasi is tų, kurie patys giriasi ir kuriuos ko

munistinis režimas šlovina dėl to, kad jie esą matę dar gy
vą Lenino^ Tad pasakojama, kad vyras, parėjęs iš darbo 
namo, rado savo žmoną su kitu vyru lovoje. Bet jį ne tiek 
nustebino Žmonos neištikimybė, kiek faktas, kad tas žmo
nos meilužis buvo jau nepaprastai senas ir barzdotas Žmo
gelis. Taigi vyras ir klausia ja:

“Sakyk, boba, kaip tau ne gėda su tokiu apkerpėjusiu 
senu meilužiu dar glaustis vienoje lovoje?”

“Bet jis dar yra matęs gyvą Leniną”, atsakė jam pasi
didžiuodama žmona.

• Sovietijoje komunistinis pranašas Leninas negali būti 
jokiu kritikos žodžiu viešai paliečiamas ar pajuokiamas. 
Bet italų žurnalistas Giuseppe Josca, laikraščio “Corriere 
della Serą” Maskvos korespondentas, 1972 m. pakritikavo 
Lenino statulą. Jis parašė, jog atrodo, kad Leninas, aukš
tai iškėlęs ant pjedestalo ranką, šaukiasi sau taksi, kurių 
Maskvoje yra didelis trūkumas. Be to, jis Lenino kultą pa
lygino su buvusiu Mussolinio garbinimu fašistinėje Italijo
je. Tokios pastabos sukėlė didžiulį komunistų partijos pa
sipiktinimų, prie žurnalisto prikibo KGB, sufabrikuodama 
jam visokių nusikaltimų ir pikantiškų istorijų, ir Josca tu
rėjo būti iš Maskvos atšauktas.

H- Smith daugeliu pavyzdžių savo veikale liudija, kad 
Sovietu Sąjungoje net įžymūs parti jos pareigūnai netiki ko
munizmo ideologija, privačiuose pasikalbėjimuose šaiposi 
iš komunizmo “statytojų”, nors viešai ir kartoja propagan
dos nukaltas liaupsinimo frazes, ir tesiekia tik susikurti 
asmenišką materialinę gerove, pasinaudodami partijoje ūži 
mama padėtimi ir turimomis privilegijomis. Autoriui apsuk- 
-us ponijos pareigūnas Valodja papasakojęs ir tokį anek- 
t«oią:

• Du partijos sekretoriai, surinkę partijos narių mokesčius, 
eidami į partijos centro komitetų, nutarė dar užsukti j res
toraną gurkšnio vodkos. Po pirmos taurelės jie paragavo 
dar antrą ir trecių su užkandžiu, paskui suvalgę gerus pie
tus su vynu ir antrą bonką konjako. Bet gale jiem buvo pa
teikta tokia sąskaita, kuriai apmokėti, pritrūkus savųjų, te
ko pridėti dar ir partijos rublius. Išeinant vienas tų parti
jos narių tarė kitam:

“As nesuprantu, drauge, kaip kiti žmonės gali šitaip ge
rai pavalgyti ir užgerti, nebūdami komunistais!”

• Tas pats Valodja, prisiminęs Gruzijos respublikoje įsi
šaknijusią korupciją, dar pridėjo anekdotą, kaip tenykščiai 
aukštieji partijos pareigūnai, pasižymėję nelegaliais biz
niais, susirinko į privatų banketo, kurio stalas buvo apkrau
tas geriausiais valgiais, įvairiomis vodkos rtišimis ir gruzi
nišku konjaku. Tada šeimininkas paprašė balso, kad galė
tų išgerti į partijos vado sveikatą, ir iškilmingai prabilo, 
pakėlęs taurę:

“Aš keliu šętostą uz' Aftandil Buavadze ne dėl to, kad 
jis turi kefurfas dačas, bet dėl to, kad, ačiū Dievui, ir nė 
vienam iš musų nereikia miegoti be stogo virš galvos. As 
noriu išgerti už Aftandil Buavadze ne dėl to, kad jis turi 
penkis Volga automobilius, bet dėl to, kad, ačiū Dievui, ir 
nė vienam iš mūsų netenka vaikščioti gatvėmis pėsčiam.

(nukelta į 6 psl.)

PASIKEITIMAI VLIKE

Lietuvos ūkininkų partijos 
atstovui VLIKo taryboje Vy
tautui Baneliui išsikėlus į 
Kanadą, jo vieton paskirtas 
Povilas Ališauskas.

Lietuviu_fronto bičiulių 
sąjūdžiui taryboje atstovaus 
Linas Kojelis vietoje Anta
no Sabai io, kuris darbuojasi 
valdyboje.

Kmada
ŠAULIU RINKTINES

10-ČIO MINĖJIMAS - 

VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS

Spalio 7-8 dienomis, Ka
nados Padėkos savaitgalio 
metu Montrealyje įvyks Ka
nados šauliu rinktinės 10-cio 
minėjimas, rinktinės vėlia
vos šventinimas bei antrasis 
Kanados šaulių spskrydis.

Spalio 7 d., šeštadieni. 
Aušros Vartų salėje bus iš
kilmingas minėjimo aktas: 
Kanados šauliu rinktines vi
cepirm. Stp. Jakubicko pa
skaita, organizacijų atstovų 
sveikinimai, vėliavos šven
tinimas, pasižymėjusiems 
Šauliams žymenų įteikimas, 
naujų narių priesaika.

Meninę programa atliks so
listė Gina Čapkauskienė ir 
Montrealio Aušros Vartų, pa
ra p. choro Vyrų oktetas.

Pirmą kartą pasirodys Jo
no Rimeikio orkestras “Tri
mitas”.

Spalio 8 d., sekmadienį,
11 vai. r. Aušros Vartų, baž
nyčioje bus iškilmingos pa
maldos, o paskui salėje vi
sų dalyvių ir svečių išleis
tuvės — pietūs.

Minėjimo išlaidos bus pa
dengtos iš laimėjimų paja
mų. Bus galima laimėti kūri
nius, kuriuos suaukojo Mon- 
trealy ir kitur gyveną meni
ninkai: Pr. Baltuonis, Kr. 
Bendžiūtė—Makauskiene, Ir. 
Lukoševičienė, G. Montvilie
nė, D. Staskevičienė, Alf. 
Vazalinskas ir B. Balaišis. 
Bilietai jau platinami.

* ,
Šioje neeilinėje Kanados 

saulių šventeje dalyvauti 
kviečiami visi šauliai ir ne- 
šauliai iš toli ir arti. Ypač 
kviečiami Montrealio lietu
viai parodyti atvykusiems 
svečiams svetingumą ir dė
mesį šauliams, kurie savo 
darbais ir aukomis prisidėjo 
ir prisideda prie lietuviško
sios gyvybės išlaikymo Mon
trealyje.

Rengėjų
informacija

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

ffORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868 

V«Mju B. Svfldbui
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Pasikalbėjimas 
Plaikio 
su Tėvu

- Maiki, duok man ko grei
čiausia kokį nors sapnininkai

- Aš, tėve, jokių sapninin
kų niekad neturėjau ir netu
riu. Tokio šlamšto žmonėms 
apgaudinėti dabar niekas ir 
nespausdina.

- Nu, tai pats man isviro- 
zyk, ką znočina toksai sap
nas, nuo kurio aš ir dabar dar 
negaliu atgauti amo.

- Aš nesu čigonas ar koks 
kitas sapnų aiškintojas ir ši 
karta tau nieko negaliu pa
dėti.

- Tai kodėl tu nenori nieko 
pamačyti net iki smerties iš- 
gąsdytam savo tėvui?

- 0 kas jau tave taip is- 
gųsdino?

- Vaike, aš sapnavau, kad, 
rodos, kažkoks su plačiais 
apolietais ruskio zemskiųna- 
calninkas Zacirkos saliūne 
mums visiems nulaikė spyčiy, 
ragindamas grįžti namo, į so- 
vietska Lietuvą, ba jau da
bar, girdi, kiti čėsai ir kra- 
jus turi savo valnastį. Zno- 
čijas, dabar aš jau gausiu 
dar prie caro užsislūžytą Ge
orgijaus kryžių, kazioną duo
nų ir gyvatinę, tu būsi visų 
škulių ministeris, Zacirką 
padarys visų snapso fabrikų 
načalninku, Bambickas mie- 
ruos gorčiumi ir pils kiekvie
nam, kiek tik reikia, į kepurę 
krajaus pinigus, o visi kiti, 
kiek tik jų buvo karčiamoje, 
gaus tokį pnšeną, kad ne
reikės nieko dirbti.

- Tai labai geras sapnas, 
ir nebuvo ko tau išsigąsti.

- Siur, pradžioje buvo oi 
rait, ir, rodos, mes iš džiaug
smo gėrėme už dyką Zacirkos

gyvatinę ir giedojome: “Su
naikinsime senąjį svietų ir 
sumūrinsim naują ant jo.“ 
Paskui, rodos, dar visi sykiu 
maršavome į Plunge, o aš, 
eidamas greta zemskiu na- 
čalninko, nešiau didelę, bal
ta flagę, kurių man vėjas vis 
vertė iŠ rankų. Paskui stai
ga pamačiau, kad nešu rau
dona piketą, ant kurio užra
šyta*: “Mes sveikiname drau
gą Brežniauska ir šloviname 
ij, kad mus išvalnino is jan
kių kapitalistą vergijos!“ 
Tada, Maiki, taip išsigandau, 
kad pašokau kaip garnys nuo 
durpinyčių kimsyno ir pradė
jau lėkti atgal i Ameriką, vis 
bijodamas prarasti paskutines 
sylas, kad tik nenupulčiau 
ant žemes. Nu, o lėkdamas, 
rodos, dar mačiau, kaip Za- 
cirka neša ant kupros i Krem
liaus bašnės viršūnę plytas, 
kaip jo basa leidė maišo lo
vyje Lenino pomninkui molį, 
kaip Bambickas mėžia kiau
lių tvartą, o tu, rodos, kapi
nėse kasi patsai sau duobę, 
prie kurios gatavai su atkiš
tomis bardankomis laukia ke
turi nukavedistai. Ir aš, Mai
ki, taip susigraudinau ir e- 
miau verkti, kad lėkdamas 
nustojau mosykuoti ranko
mis, pradėjau pulti daun ir 
spiegdamas pabudau iškritęs 
iš lovos, net išgąsdindamas 
gaspadinę.

- Tokiam tavo sapnui iš
aiškinti nereikia nė sapni
ninko, nes jis gali būti visai 
panašus į tikrovę. Tik, žino
ma, tada jau tu vargiai galė
tum atskristi garniu atgal į 
South Bostoną ir nutūpti po 
savo lova...

- Bet, Maiki, ar čia nėra 
koksai blogas apreiškimas,

kad jau artinasi smertis?

- Nenusimink. Panašius 
sapnus sapnavo beveik visi, 
per karą pasitraukiusieji nuo 
artėjančių bolševikų. Šian
dien tie patys žmonės jau 
sapnuoja nusipirktus vadina
muosius “apartmenthauzus”, 
naujus automobilius ir puoš
nias savo vaikų vestuves su 
kitatautėmis, nė negalvoda
mi apie anuos laikus ir artė
jančių mirti.

- Nu, Maiki, znočijas, tu 
mane vis tik tai biŠki nura
minai. Tenk jų!

KELEIVYJE GAUNAMOS
NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919—1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupų Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
paraše Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas 
23 Shirley Rd., Shrewtbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
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Laisvės Varpasj
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga i s WBET I!

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS '•

I; 173 Arthur St-, Brockton, Mass. 02402. Tei. 586-7209« i

1978 METŲ KELIONES} LIETUVĄ
RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS [LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

BALTIC
TOURS

Spalio 12 iki 20 $849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 
1 dienos ekskursija j Kaunu ir Trakus, 1 naktis 
Maskvoje.

Iš Bostono į Frankfurtą - $335.00 

Iš Bostono į Havajus - nuo $450.00 

[ kaina įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas MitkusAigir< 
Baltic T
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai :
Worcestery: 144 Millbary St.

l_SW-8-2868
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LAIMĖJO V. KRĖVĖS 

VARDO PREMIJA KARNAVALAS RIO DE JANEIRO MIESTE!

Tomas Venclova

Lietuvių akademinis sam
būris Montrealyje kas antri 
metai skiria 500 dol. premi
ja už geriausių išeivijoje iš
leista, dar nepremijuotą ir 
jury komisijai atsiųstą gro- - 
žinės literatūros knyga.

Šiemet jury komisiją suda
rų pirm. Henrikas Nagys (Lie 
tuviu rašytojų d-jos atsto
vas), sekr. V. Žižys (Lietu
vių akademinio sambūrio at
stovas) ir nariai dr. Ilona 
Gražytė—Maziliauskienę, 
Monika Jonynienė ir J. Siau- 
ciulis (Kanados LB atsto
vas) didele balsą dauguma 
premiją paskyrė poetui To
mui Venclovai už jo poezi
jos rinkinį “98 eilėraščiai”.

Galutiniame balsavime dar 
kandidatavo šios knygos: 
Jurgio Jankaus “Ir nebepa- 
simatėm”, Kazio Bradūno 
“Alkana kelionė”, Aldonos 
Vesciunaites “Žodžiai kaip 
salos” ir Vitalijos Bogutai- 
te's “Po vasaros”.

Tomas Venclova priklauso 
prie intelektualinių poetų 
grupės. Jo eilėraščiai yra 
plačiai susilaukę aukščiau
sio kritikų įvertinimo, nors 
eiliniam skaitytojui jie sun
kiau prieinami.

Kai dar Venclova gyveno 
uz geležinės uždangos, rusų 
emigrantų rašytojas J. Brods
kis jį pavadino net pačiu di
džiausiu sovietinės imperi
jos ribose kuriančiu poetu.

ATLAS PARCELS CO.

82 H&rrison Street,
Worce»ter, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterk> siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu. 
Vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save | svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vcdėjaa A. ikhyriftskl

Daugelyje šalių švenčiamas Užgavėnių kar
navalas arba fašingas, tačiau, turbūt, niekur 
tpip spalvingai, gaivalingai kaip — Brazilijoj.
Žvilgsnį į tą braziIietiško karnavalo — pašvęsto 
pagoniu dievo Rei Momo I garbei - sūkurį atve
ria žemiau spausdinamas rašinys, kurį mums 
atnešė čia lankęsis misininkas kun. P. Urbaitis.

v v
Sis rašinėlis - tai ištrauka iš kelių autorių 

ruošiamos sudėtinės knygos — “Brazilija — 
kontinentas kontinente”. Knyga bus puošni, 
gausiai iliustruota, lietuvių kalba su angliš
kais ir portugališkais paaiškinimais . Rinko
je ji žada pasirodyti 1980 m. Pilnesnę infor
maciją apie projektuojamą leidinį galima ąauti 
šiuo adresu: Musų Lietuva, C.P. 4421, 01000 
Sao Paulo, Brazil.

Brazilijoje šiuo metu gyvena apie 50,000 
lietuvių kilmės asmenų, bet tik mikroskopinė 
jų dalis tebekalba lietuviškai ir dalyvauja 
visuomeniniame lietuvių gyvenime, kuris su
kasi aplink šv. Kazimiero parapiją Sao Pau
lo, šv. Juozapo bendruomenę ir Brazilijos 
L.B. vienetus. L.B. globoje veikia stovyklos, 
mokyklėlės. Jaunimo S-gos šaka, šalpos ir 
kultūros būreliai. Apie visa tai, kaip ir apie 
slaptingąją Brazilijos žemet daug įdomių 
informacijų kaip tik ir suteiks minimoji 
knyga. O dabar - leiskimės j egzotiško 
karnavalo suma...

Kas atsitiko, kad miestas taip pasikeitė? Avenida Pre
zidente Vargas, kur buvo žalia pievelė, sklidina gėlių, — 
riogso kažin koks kalnas su popierinėmis favelų* budelė
mis, gipsiniais žmonėmis ir keistais parašais: “Iš čia ne
išeisiu, iš čia niekas manęs neišvarys”!

v
Štai bondės** bėgiais atrieda... Amūro vežimas, išpuoš

tas popierinėmis rožėmis. Jis perpildytas krykštaujančio
mis mergaitėmis, jaunuoliais, paaugliais ir ūsočiais. Veži
mas prašvilpia, apgesindamas mus Afrikos būgną ritmingu 
griausmu.

I mūsų bondę staiga is kažkur išoka plikas indėnas, ta
čiau niekas neišsigąsk: jo ianko, strėlių ir didžiulio pei
lio (medinio!), kuris, be te, dar nukrenta, kai indėnas krap
što iš diržo smulkių: mokėti už pravažiavimą.

Geras indėnas, civilizuotas, bet dar, matyti, turįs daug 
laukinių, instinktų, nes tik kc užsimokėjęs, jis staiga iš
šoksią ir baisiu balsu surikęs pradeda šokti tarp smarkiai 
riedančių automobilių.

Taip miestas visiškai pasikeitė. Jį dabar valdo Jo Dide
nybė Rei Momo I!

Visi liaunasi kalbėję apie demokratijas, socializmus, va
gystes bei kyšius, biznius ir statybas, literatūrų ar tikybą — 
visi, ar tikriau: beveik visi - lieka ištikimais Rei Mo
mo pavaldiniais ir vykdo jo valių.

Ištisomis miniomis vaikšto pliki indėnai, kalakuto plunk
snomis išsipuošę negrai, — Žvilgėdami gerai prižiūrimų 
arklią raumenimis; plaukte plaukia iškilnios bajanės, nuo 
galvos ligi kojų dengtos šilku ir aksomais, neminint netik
ro aukso žvilgučių (pusės metų uz'darbis kartais išleidžia
mas už tokį drabužį!), būreliai čigonių, ponų su šilkiniais 
cilinderiais ir frakais, bet "užmiršusių” ar nepanorėjusių, 
užsimauti viršutines kelnes; grupės kazokų, meksikiečių; 
Korsikos ar kitą salų banditų, su ryškiomis kaukuolėmis ir 
popieriniais kardais; svetimšalių legijono karią - bloznų 
vaikelių, kurie, neturėdami nuosavų ūsų, nors anglimi juos 
panosėj išsipieŠia; bajaderių ir odaliskų; vaikų, vaikpalai
kių ir bernų, kurie it durnaropių prisiėdė — šoka, žviegia, 
dainuoja, žodz~iu - kaip kas išmanydami — garbina Rei Mo
mo!

Avenidomis rieda vilkstinės automobilių, kuriuose ir ant 
kurių sėdi įvairiaspalvės, puošnios ir gražios ponios bei 
panelės, kartais su keletą vaikų, net žinduolių, aistringai 
švaistydamos į visas puses rieškučiomis spalvotų popierė
lių...

*favela (port.) - lūšna, paprastai sulipdyta iš kartono, 
popieriaus, kartais blekos ir šiaip prastos medžiagos. Ap
link Pietų Amerikos didmiesčius yra pilna tokių lūšnynų, 
netgi dar vargingesnių už buv. Kauno “brazilką

*bonde (port.) - tramvajus, arba, kaip sakytų Amerikos 
senieji lietuviai - gatvėkaris, o dabartinėj Lietuvoj — tro
leibusas.

Muzika — ugningas sambos ir freno ritmas... įvairiaspal
vių popierinių kaspinų sūkuriai; šypsenų žiedai; čiurkšlės 
kvepalų, visada netikėtai paleistų į pakauši ar į akis; karš
tas Šokio, drąsos, meilės, jausmų ir jautulių verpetas: - 
štai kas verčia visus Rei Momo piliečius užmiršti visus 
kitus reikalus vasario mėnesio pirmoje pusėje.

Miesto galva palaimina tą siutimą ir duoda pinigų papuo
šimams, policija nesipriešina ir Rei Momo viešpatauja vis
ką pakeisdamas.

Avenida taip išpuošta, kad labiau panaši į Šokių salę.
Ji yra svarbiausia tame visuotiname pamišime, kuris karto
jasi pastaruoju laiku kasmet ir yra - atrodo - visu laukia
mas. Tai Užgavėnių karnavalas!

Paskutinę jo dieną būna paradas, trunkgs keletą valandų. 
Aibės gyvųjų paveikslų, kurių turinį sudaro ne tik mitolo
gija, bet ir politika. Ji da žvilgėdami fantastiškomis švie
somis, sausakimšai perpildytomis gatvėmis; skamba muzi
ka, dainos; čeža drabužių ir vėliavų šilkai; žvilga nuodė
mingo kūno oda...

KARNAVALUI PRAŪŽUS...

Pasakiškais raketų ir fejerverkų žorais baigiasi paskuti
nė karnavalo naktis, o rytui išaušus - miestas atrodo raip, 
tarytum ką tik praūžė karo viesulas. Gausu ir aukų: nepa
prasčiausiose pozose, nejtikimiausiose vietose miego pa
skiri Rei Momo kariai, kuriems pritrūko jėgų ar susisiekimo 
priemonių grįžti J favelų kalnus ar priemiesčio namus.

Ant paminklų papėdžių, ant suolų ir po jais, prie parduo
tuvių durų, šaligatvy ir ant laiptų drybso Žmogystos dar taip 
neseniai siutusios laukiniame Afrikos būgnų ritme, tarytum 
prisiminimui savo prarastos tėvynės ir tą laikų, kada su pa
gieža ir rauda grandinėmis sukaustyti jų protėviai buvo at
gabenti čia - vergijai. Tačiau — nė sunkiausias darbas, nė 
kankinimai neišdildė iš jų sielos paslaptingos makumbos 
burtu, nepažaboto jautulingumo ir juodo kūno galios,.

Dabar, atrodo, tik negrai karnavalą išgyvena su nenuduo- 
tu linksmumu, baltieji tik dedasi linksmi...

Afrikiečių ainiai ilgisi karnavalo, gal būt, dar ir dėl to, 
kad jis yra vienintelis gyvas ryšys su prarasta tėvyne ir 
jos dvasia, gimtąja kalba, senuoju tikėjimu, žodžiu - su 
visa savo laisvąja praeitimi senosios tėvynės prieglobsty
je-

Niekas neliečia tų pavargusią karnavalo karių, niekas 
ją poilsio netrukdo, kol skaisti saulė ją neišbudina. Tada 
jie žengia į namus lėti, pilkais, pavargusiais veidais, su
purvintais “brangiais šventės drabužiais”, nesidrovėdami 
praeivio paprašyti cigaretės, nes nieko neturi - (viską pra- 
uliojo!) — tačiau... išlaikę viltį sulaukti vėl kito karnavalo.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau ilga metų eile kai Balfas, kiek jo ištekliai ir surink
tos aukos leidžia, stengiasi padėti į vargo, ligas ir kito
kias nelaimes patekusiems savo tautiečiams. Tokiu varg
dienių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žmogaus 
teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos laukiančiu, 
dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vokieti joje, Len
kijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Šiam reikalui Bostono Balfo valdyba skelbia rudens pini
ginį, vajų nuo spalio 1 iki gruodžio 31 d. Kadangi jau spa
lio 28 d. įvyks Balfo seimas Chicagoje, butų gražu, kad 
mūsų Balfo direktoriai nuvestų didesnę auką Bostono lie
tuvių vardu.

Aukas prašome siųsti Balfo kasininkui, kun. A. Baltru- 
šūnui, St. Peter’s Parish, 50 Orton-Marotta Woy, So. Bos
ton, Mass. 02127

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol.. kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St., 

La Šalie, P. H8P ICA Canada
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SOVIETIŠKASIS HUMORAS...
(atkelta iš 3 psl.)

Aš kel iu taurę ui Aftandil Buavadze ne dėl to, kad jis turi 
žmoną ir tris meilužes, bet dėl to, kad, ačiū Dievui, ir nė 
vienas iš mūsų nėra viengungis. AŠ keliu tostą už Aftandil 
Buavadze ne dėl to, kad jis 10,000 rublių pasipildė savo 
banko sąskaitą, bet dėl to, kad, ačiū Dievui, ir ne vienam 
iš mūsų nereikia gyventi tik iš savo algą. Aš geriu už Af
tandil Buavadze dėl to, kad jis yra tikras komunistas!”

PARDUODAMOS

retos, daugiau nebespausdinamos lietuviškos knygos. 

Paprašykite kotalogo.

Rašykite: P.O. BOX 673 POST OFFICE SNO^DON, 

MONTREAL, 173., CANADA H3X 3X8

bouth Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai- vakare yra 

“LINKSMOJI VALANDA” 
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vaL vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvv ay, South Boston, Mass. 02127

B AL T IC R E AL TY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Beda M. Veidan 

Tet 268-6030

897 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšiy nelaimingy 
atsitikimy.
• Parūpna visy rūšiy draudimu nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingy atsiiifcanV.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali. išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti

I♦♦♦♦
♦♦

♦♦♦

♦♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SUNAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) J
♦ ♦ ♦ ♦
t 
♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦

t♦

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - <36-1204

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 mėty

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

CLEVELANDO GRANDINĖLĖ. Šis puikus vienetas koncertuos s.m. spalio 8 d. 
veteranų auditorijoje Providence, R.l.

Money fbr your new house.
Now that you’ve found the perfect house, 

check out The First for a mortgage loan to mateh.

t=)
totai Housmc
LENDER

The First
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

Member FDIC

KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTŲ TURĖT 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or

ganizuotos veikios istorija Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama mūsų jaunimui, kad jis 
susipažintų su mūsų tėvų ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gyvenimo istorija. Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydą-, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis. techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentas Povilą- P. Dargis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas. parašytas visiem- supranian<lm lietuvių ir anglų kalbomis, kietai- 
viršeliais liuksusiniai išleista- Kaina tik $6.00. I žsisakvti SU A ( entre 
307 VVest 30th St.. New York. N. Y. 10001. Tel (2121-563 2210.

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 §845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

gruodžio 22 §1045.00 (dviejų savaičių)

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
KELIONĖS l LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 VVest Broadvvay, P. O. Box 116

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 

and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarKom kvietimo dokumentus
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GRAŽIAI PAMINĖJO B. LA

PINSKO MIRTIES METINES

Rugsėjo 9 d. So. Bostone 
šeimos ir bičiulių pastango
mis buvo labai gražia' ir ori
ginaliai paminėtos Boleslovo 
Lapinsko mirties metinės.

į šias gedulingas iškilmes 
iš Chicagos atvyko velionio 
sūnūs kompozitorius Darius 
Lapinskas su žmona Laima 
ir sūnumi Aru, o Lapinskų 
draugų susirinko gausus bū
rys. Sv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje pamaldas 
atlaikė kun. Justinas Stepo
naitis, asistuojamas klebono 
kun. Antano Baltrušūno, o' 
Laima Lapinskienė pagiedo
jo “Kyrie“ ir “Credo” iš 
Dariaus sukurtų “Vargdienių 
mišių".

Po perlaidų parapijos sa
lėje buvo ne tik i pamaldas 
atsilankiusiems skoningos 
vaišės, bet ir meninė progra
ma. Čia matėme Įdomią ve
lionio medžio drožiniu, paro
dėlę, o Laima Lapinskienė 
atliko ištraukas is Dariaus
Lapinsko dainų ciklo "Bo- 
lyvera”: “Bernužėli mano”, 
“Ant kalnelio” ir “Tėtušė
lis eidamas“. Jai akompana
vo pats kompozitorius.

J

Siame moderniško stiliaus 
dainų cikle atsispindėjo lyg 
ir ilgas Lapinskų šeimos gy
venimo fragmentas nuo pir
mosios meiles ligi tragiško 
finalo — ju.dukters Audronės 
žuvimo ir tėvo mirties. Lai
ma Lapinskienę mes jau pa
žįstame kaip gabia dramos 
aktore, bet ši karta ji visus 
nustebino ir savo muzikiniu 
talentu - moderniškuose Da
riaus kūriniuose puikiai val
domu stipriu ir plataus dia
pazono balsu bei raiškia vei
kalo interpretacija.

Gedulingų metinių daly
viams ir padėjusiems jas su
rengti nuoširdžiai padėkojo 
velionio našlė Veronika La
pinskienė, kuri į šį minėjimų 
įdėjo daugiausia savo širdies 
ir rūpesčio.

A.

A. PUSKEPALAIČIO AUKA 
KENTO UNIVERSITETUI

Mažosios Lietuvos visuo
menininkas Albertas Puske- 
palaitis, kuriam birželio 20 d 
sukako 80 metų, didžiąja da
lį savo vertingos lituanisti
nės bibliotekos paaukojo 
Kent State universitetui.

Knygų pasiuntimu pasirū
pinti paprašyti Jurgis Gim
butas ir Kostas Nenortas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Keleivio Redaktoriui, 
p. Jackui Sondai

Gerb. p. Sonda,
Didelis skautiškas AČIŪ 

priklauso Jums ir visam Ke
leivio redakcijos kolektyvui 
uz'parodytą dėmesį Lietuviu 
Skautų Sąjungos suruoštai 
6-taįai Tautinei Stovyklai, 
Paxton, Mass.

Jūsų patalpintos žinelės 
ir paskleistos nuotraukos 
laikraščio puslapiuose rug
pjūčio mėnesį įvertino skau
tiško jaunimo atliktus dar
bus ir paskatino dar stipriau 
skautauti.

Tautinės Stovyklos Vadi- 
ja, norėdama bent simboliš
kai laikraščiui padėkoti, siun
čia šimto dolerių vertės če
kį.

Tegyvuoja Keleivis ir jame 
rašomas lietuviškas žodis!

v.s. Česlovas Kiliulis,
6-tos TS virš. pavaduotojas 

Priedas: TS čekis Nr. 231

Dėkojame Česlovui Kiliu
liu! ir visai stovyklos vado
vybei už stambia auka.

Šia proga tariame ačiū ir 
inž. Romui Bričkui, kurio su
manymu ir pastangomis ga
lėjome Keleivį papuošti sto
vyklos nuotraukomis ir ji la
bai plačiai paskleisti skau- 
tijos tarpe.

Keleivio redakcija 
ir administracija

ETNOGRAFINIS 

ANSAMBLIS 

I CHICAGA

Bostono etnografinis an
samblis Akademinio skautu 
sąjūdžio pakviestas rugsėjo
23—24 dienomis suvaidinti 
Chicagoje kaimo vestuves. 
Tai pirmoji tokia tolima an
samblio išvyka. Linkime pa
sisekimo.

MARKŪNAI, ATSILIEPKITE

L.T. Markūnas (P.O. Box 
451, Thompson, Ct. 06277) 
atsiuntė mums angliškai ra
šyta^ laišką, kuriame rašo no
rįs užmegzti ryšį su vieno- 
pavordžiais, atseit, kitais 
Markūnais.

Jis tikisi tuo būdu ką nors 
daugiau sužinoti apie savo 
tėvą, kuris miręs, kai laiško 
autorius buvęs labai jaunas. 

PADĖKA
t

Dr. Genei Stapulionienei ; 
už 100.00 dol. auka Bostono j 
ramovėnų veiklos reikalams j 
reiškiame nuoširdžią padėka. 

L.K.V.S. "RAMOVĖ” 

BOSTONO SK. VALDYBA

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

Rugsėjo 24 d. 4 vai po
piet Stepono Dariaus posto 
Auxiliary banketas.

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tu vi ų p i liečiu d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris

Spalio 8 d. Bpltųd—įo* 
rengiamas estų smuikinin
kes Ceanen Prii koncertas.

Spalio 8 d Providence, 
R.I., veteranų auditorijoje

Grandinėlės” koncertas.

Spalio 14 d. P. Baltuonio 
skulptūros parodos atidary
mas So. Bostono Liet. Pi
liečiu d-jos Skautu būkle.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 22 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos §u- 
rum burum.

Spalio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren
ginys

Spalio 28-29 dd. Bostono 
universitete Baltijos tautų 
festivalis.

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Lapkr. 4-5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11 d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 11 d. Aušros Var
tų par. salėj Worcestery 
Hamiltono “Aukuro” vai
dinimas, rengiamas dr. 
Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos.

Lapkr. 12 d. Baltųd- jos 
rengiamas Donos Stankaity- 
tės koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

Lapkr. 19 d. 3 vai po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuves.

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 
l 95 Rosemary Street 

: Norwood, Ma. 02062
Tel. 762-6732

> <
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VAIZDAI IŠ TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMO BOSTONE

Iš viršaus į apačioj Aleksgndra Moriarty deklamuoja Stasio 
Santvaro kūrybą; Birutė Sakenienė įteikia gelių meninę 
programą atlikusiam sopr. Birutei Onai Aleksaitei, kairėje 
jos akompaniatorius prof. Jeronimas Kačinskas; “Laisvės 
varpo” radijo programos vedėjas ir L.B. Bostono apygardos 
valdybos pirmininkas Petras Viščinis taria minėjimo pagrin
dinį žodį; apačioje publika klausosi minėjimo programos.
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RIČARDAS DAUNORAS,
kurio koncertas Įvyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 23 d., 
7:30 vai. vak., New England 
Life Hali.

NEMALONUS

PABUDIMAS

Viena aštriųjų didmiesčio 
gyvenimo rykščių.yra ta, kad 
žmogus nesijauti saugus sa
vo paties namuose.

Štai, rugsėjo 12 d. beauš
tant Felikso Kontauto, gyv. 
So. Bostone, šeimą ištiko 
nemalonus siurpryzas: 18 m. 
chuliganas, įsibrovęs pro 
pirmo aukšto kamaros duris, 
ten susidėjęs išsinešimui 
motociklų, dviratį ir televi
ziją, o paskui kėlęsis i vir
šutinius aukštus ir tuo būdu 
išbudinęs šeima.

e:

Plėšikas jau buvo priki
šęs smailų atsuktuvą prie 
Laimos Kontautienės kaklo, 
bet jos šauksmas atvarė vy
rą Feliksą ir vyr. sūnų Aidą, 
kurie chuliganą bandė 
rislopinti ir sulaikyti tol,
:ol atskubės dukters Lidijos 

telefonu kviečiama policija. 
Tačiau jis išspruko, palik
damas Kontauto rankose tik 
savo megztinį, iš kurio vik
riai išsinėrė. Kad pabėgti iš 
namu, jam betgi reikėjo pra
mušti storą durą stiklą, ką 
ir padarė, visas susipiausty- 
domas.

Tuoj atvykusi policija vy
ruką spėjo pasivyti jau įli
pusį į pravažiuojantį autobu
są, iš kurio jį ištraukė krau
juojantį, areštavo ir nuvežė 
j ligoninę. Feliksui Kantau
tui taip pat aptvarstyta ran
ka.

Jaunasis chuliganas poli
cijai jau buvo gerai "pažįs
tamas”, kelis sykius sugau
tas, bet dar niekad teismo 
neprikirptas. Tikimasi, kcd 
bent šį karta jis sulauks sa
vo atpildo.

Tačiau paskutinėmis ži
niomis, vaikėzo advokatas 
stengiasi įrodinėti, kad jis 
buvęs Kontautą sūnaus Aido 
draugas (o tai neteisybė), 
taigi, Kontautą namuose tik 
"svečiavęsis” ir dėl to ne
padaręs nieko bloga.

IŠNUOMOJAMAS

švarus 3-jų kambarių butas 
So .Bostone. Teirautis tel. 
269-2198.

IEŠKAU SUSIPAŽINTI
Esu lietuvė, noriu susipa
žinti su šeimyninį gyvenimą 
mėgstančiu lietuviu. Atsa
kysiu tik į rimtus laiškus, 
kuriuose bus ir trumpas 
rašančio gyvenimo aprašy
mas. Rašyti Keleivio adre
su, pažymėjus: Atiduoti Bi
rutei.

PETER MAKSVYTIS
Cio«Ur & Beata 

<9 Church Street

S. kUKea,
Atiteka___ _ ____.__ . ____
to Ir projekta«fwo darbo* M lau
ko ir vifojo, gyvenamų namo Ir 
Manio pamatų, pagal JO«J» rjAa- 
lavim*. taaktta viaadee ftd • va- 
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

wMea*ėaae*aaaaiaaaaia*aaa*eaaa*aa<
TEL. AN 9-1124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OFTOMKTRIST1
VaJandoe:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

<45 BRCADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS.

>***>**»**»>•»•*«*****»>*****»»*

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Š-lo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje. ’ •

N & T OIL CO., Ine.
*41 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
D Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
MAIN OFFICE 
4*0 Wa»t Broadway 
South Boiton
9 AM te 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commereial —

New and Old Work 

Free Estimates
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj • 
iš stoties WNSR 13S0 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių - santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis sr yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Elood Sųuare 
H ardware Co.

Ba^aiakaa N. J. A1ANA 
•» KAST BBOAUTA? 
tOUTO SC£TŪM. MASS. 
TELEFONAS AN B-414B 

Satjam*^ Mroto Uaiat 
VopKrvm Siauram 

Stiklai langama 
VlsnJUa r*ikaeaya Basam 

ftclkoMOT* nlnin bariam* 
VtoMcU nlefUt 4»<ktat

ADVOKATE 
JŪRA STRIMAITYTE

Strimaitis 
a Kehoe

10 Central Avenue 
Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įtaiga

393 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penk tądien ia is 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

DKAUuiMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
i>98 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

t***####*#*#**##*#*#*##*##**####*

♦ ♦
B _The Apothecary ♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
fhrduodame tiktai Teistus, iipildome gydytojų re ♦

♦♦♦♦♦

♦♦
♦ eeptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuviškų vaistlaų. 
Bav. Emanusl L Boeengard, B. S., Beg. Phana.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
IMefsaau AN 8-49M

Nue 9 vaL ryte Iki 8 vaL v, išskyrus iventadienlus Ir

r
ŽčSSBrSfi

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALUMS THE LEADER" '

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 OaHivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri. 
Thurs. - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon




